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20. CHODSKÝ BÁL V DOMAŽLICÍCH

Jubilejní 20. Chodský bál se konal 10. března ve velkém sále Městského kulturního střediska v Domažlicích. K tanci a poslechu hrála Horalka a v průběhu večera vystoupily téměř všechny soubory z Chodska. Nechyběly kroje, lidové písně a tance
a také přání k výročí. Více fotografií na www.idomazlice.cz. 
Foto: Městské kulturní středisko v Domažlicích

STAVĚNÍ MÁJKY 2018
Město Domažlice ve spolupráci s SDH Domažlice a ZUŠ Jindřicha Jindřicha srdečně zve všechny občany na Stavění májky, které se uskuteční
v pondělí 30. dubna 2018 na domažlickém náměstí před radnicí.
PROGRAM: 17:00 – 17:30 hodin vystoupení dechového orchestru
4LIDUŠKA při ZUŠ J. Jindřicha Domažlice pod vedením Kláry Šleisové,
17:30 – 18:00 hodin zdobení májky pentlemi,
18:00 hodin – stavění májky - SDH Domažlice
Řidiči musí počítat s uzavírkou části náměstí od 15 do 19 hodin.

Osobní diskuse občanů s vedením
města Domažlice se uskuteční
23. dubna od 14:00 hodin
v kanceláři starosty.
Zasedání zastupitelstva města se
koná ve středu 25. dubna od 16:00
hodin v malém sále MKS.

www.domazlice.eu

Zprávy z radnice
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MĚSTO HLEDÁ NOVÉHO DODAVATELE
PRO REKONSTRUKCI BAZÉNU
Už potřetí hledá město Domažlice firmu,
která opraví plavecký bazén. Rekonstrukce
se připravuje již mnoho let. Původně chtělo
vedení města opravit areál za provozu během plánovaných odstávek. Nakonec rozhodlo, že to udělá během kompletní uzavírky bazénu. Zájemci se mohou hlásit v nově
vypsaném výběrovém řízení.
Dlouho připravovaná rekonstrukce 40 let
starého areálu domažlického plaveckého
bazénu byla zahájena již 13. července
2016. Výběrového řízení, které se realizovalo 8 měsíců, se zúčastnilo šest firem.
Nakonec uspělo sdružení firem GG-PSJ,
bazén Domažlice, které se zavázalo rekonstrukci provést ve výši 186 milionů
korun. Stavbaři ovšem provedli pouze
bourací práce a v březnu 2017 nakonec
stavbu opustili. Město firmě vystavilo sankce za nedodržení smluvních podmínek
a uplatnilo požadavek na výplatu bankovní
jistiny ve výši 22,5 milionu korun. Tato podmínka uvedená ve smlouvě o dílo se stala
sporem, který nyní řeší soud.
Do nového výběrového řízení, které bylo vypsáno za stejných podmínek (rekonstrukce
v době plánovaných odstávek), se přihlásila

pouze jedna jediná firma, a to s výrazně vyšší cenovou nabídkou. Bazén by firma opravila za téměř 280 milionů korun. Vzhledem
k tomu, že město bude platit opravu bazénu
ze svého rozpočtu, řešili zastupitelé na únorovém jednání, jaký zvolí další postup. Ve
hře bylo několik variant. Nakonec se zastupitelé přiklonili k návrhu radních a odhlasovali, že město vypíše nové výběrové řízení
s kontinuální výstavbou. „Radní nyní schválili zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce. Znamená to, že bazén bude během
rekonstrukce úplně uzavřený. Oprava by
měla trvat 14 měsíců. Slibujeme si od toho,
že by se mohlo přihlásit více zájemců a snížit by se měla i cena,“ uvedl místostarosta
města Zdeněk Novák.
Obálky budou otevírány 24. dubna, a pokud
půjde vše hladce, mohly by se práce na rekonstrukci bazénu rozjet v červnu letošního
roku a hotovo by mělo být v srpnu 2019.
Město Domažlice se zavázalo, že během
doby, kdy bude bazén uzavřený, zaplatí
sportovním oddílům dopravu do jiného plaveckého bazénu. Stejně tak bude muset
zajistit plaveckou výuku pro žáky základních škol mimo město.
(bub)

Nová dodávka Městského centra sociálně rehabilitačních služeb - domova pro seniory v Domažlicích, bude sloužit mimo jiné i pro rozvoz jídla z centrální kuchyně
v Baldovské ulici do Domova se zvláštním režimem v Domažlicích. 
Foto: (bub)

Město se opět připojilo k vyvěšení tibetské vlajky na domažlické radnici dne
10. 3. 2018. 
Foto: (red)

KRÁTCE:
Rada města schválila navýšení roční
výše sazby nájemného od 1. 4. 2018
za pronájem bytů ve vlastnictví města Domažlice o inflační nárůst 2,5%
u těch smluv, kde již bylo dosaženo cílové sazby nájemného 64,65 Kč/m2/měsíčně (40,42 Kč/m2/měsíčně u bytu se
sníženou kvalitou). Ke zdražení město
přistoupilo po 4 letech, kdy se výše nájemného neměnila.
Veřejnou zakázku v hodnotě zhruba
4,5 milionu korun s názvem „Obytná zóna
Vrbova ulice v Domažlicích“ přidělila
Rada města Domažlice společnosti Lesní stavby Nýrsko. Původní vítěz zakázky
Silnice Klatovy, a. s. z kapacitních důvodů odstoupil.
Zastupitelé vzali na vědomí informaci
o jednání se zástupci Plzeňského kraje a společnosti Domažlická nemocnice
a. s. o možnostech zajištění bydlení pro
zaměstnance nemocnice a jejich rodinné
příslušníky a souhlasili s předloženým
záměrem realizace výstavby řadových
rodinných domů v lokalitě Na Bábě v Domažlicích, řady C2, s tím, že tyto rodinné domy budou pronajaty na dobu minimálně 20 let. Výše nájemného ujednaná
mezi městem Domažlice a společností
Domažlická nemocnice a. s. bude odpovídat nájemnému v místě a čase obvyklému.(bub)
Kompletní usnesení na www.domazlice.eu

Periodický tisk územního samosprávního celku. Vydává město Domažlice nákladem 5 800 kusů. Šéfredaktorka Bc. Kristýna Bublová, tel. 777 968 884. Příspěvky a inzerci zasílejte elektronicky na adresu bublova@mks.mesto-domazlice.cz.
Materiály je možné ponechat také v Městském informačním centru na náměstí Míru. Uzávěrka inzerce do 5. dne, ostatní do
10. dne v předchozím měsíci. Korektury Mgr. Jana Štenglová. Tisk: VLM a. s., tiskárna Novotisk Praha. Registrační číslo
MK ČR E 11540. Redakční rada ne vždy souhlasí s názorem pisatele, neručí za kvalitu služeb a zboží nabízeného inzercí.

MěÚ Domažlice

číslo 4

MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ
Oznamujeme, že uplynula splatnost
místního poplatku ze psů, která byla do
31. 3. 2018. Držitelé psů, kteří do současné
doby neuhradili poplatek, mají možnost zaplatit v náhradním termínu do 30. 4. 2018.
Poplatek je možné uhradit poštovní poukázkou, bezhotovostním převodem nebo
v hotovosti či platební kartou na pokladně
MěÚ Domažlice s uvedením variabilního
symbolu přiděleného správcem poplatku.
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tj. do 15 dnů ode dne vzniku nároku.

Upozorňujeme, že dojde-li ke změně uvedených údajů v ohlášení k místnímu poplatku, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
Novelou zákona o místních poplatcích nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku
zaniká pro daný rok, pokud poplatník (např.
důchodce) neohlásí údaj rozhodný pro
osvobození nebo úlevu od poplatku ve lhůtě stanovené obecně závaznou vyhláškou

Podrobnosti k místnímu poplatku lze získat
na stránkách města Domažlice – www.domazlice.eu v sekci Samospráva – vyhlášky
a nařízení.
Vyzýváme všechny držitele psů, kteří nesplnili svoji ohlašovací povinnost a nenahlásili vznik své poplatkové povinnosti
správci poplatku MěÚ Domažlice, odboru
finančnímu, aby tak učinili.


Odbor finanční MěÚ Domažlice

placení místního poplatku za komunální odpad
Oznamujeme všem obyvatelům města Domažlice - poplatníkům místního poplatku za
komunální odpad, že v měsíci březnu byla
provedena distribuce poštovních poukázek
k úhradě místního poplatku za komunální
odpad na rok 2018. Poplatek je splatný do
30. 4. 2018. Výše poplatku zůstává stejná.
Nezměnila se již 12 let.
Bližší informace lze získat v Obecně závazné vyhlášce města Domažlice č. 10/2015,
v platném znění, a to na internetových stránkách města Domažlice v sekci samospráva
- vyhlášky a nařízení města. Poplatek lze
uhradit v hotovosti nebo platební kartou na

pokladnách MěÚ Domažlice (náměstí Míru
1 a U Nemocnice 579), poštovní poukázkou
nebo bezhotovostně na účet města Domažlice s uvedením variabilního symbolu přiděleného správcem poplatku. Dále připomínáme, že poplatník je povinen nahlásit správci
poplatku (tj. na adrese Městský úřad Domažlice, náměstí Míru 1, odbor finanční) veškeré
změny související s poplatkovou povinností
nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy došlo:
– k vzniku (narození, přistěhování), změně
(přestěhování v rámci Domažlic) či zániku
(odstěhování, úmrtí, ukončení trvalého pobytu na území ČR) pobytu na území města

– k změně jména nebo příjmení
– k změně ve vlastnictví stavby určené
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu, ve kterých není k pobytu hlášena
žádná fyzická osoba.
Nově platí, na základě novely zákona
o místních poplatcích, že nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku zaniká, jestliže poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj
rozhodný pro osvobození nebo úlevu od
poplatku ve lhůtě stanovené obecně závaznou vyhláškou, tj. do 15 dnů ode dne vzniku
nároku.  Odbor finanční MěÚ Domažlice

V dubnovém vydání zpravodaje představíme dalšího z poskytovatelů sociálních služeb:

Diakonie Západ

Tato nezisková organizace pomáhá již 7 let tam, kde na to lidé sami nestačí. Zaměřuje se zejména na rodiny s dětmi v náročných životních situacích, pěstounské rodiny nebo na poskytování psychologické podpory všem, kteří to potřebují. Významně pak pomáhá dětem a mladým řešit
obtížné i každodenní situace a poskytuje jim chráněný prostor pro jejich seberealizaci pod vedením sociálních pracovníků v nízkoprahovém Klubu Fontána přímo
v Domažlicích a ve vybraných lokalitách regionu díky mobilnímu Klubu Uličník. Během sedmi let Diakonie Západ pomohla stovkám lidí a rodin.
Diakonie Západ v Domažlicích stojí také za celou řadou komunitních aktivit jako Den pro rodinu nebo nově zřízenou legální plochou pro graffiti v Zahradní ulici.
V Domažlicích a okolí se setkáte s těmito službami Diakonie Západ: Adite pro náhradní rodiny se věnuje doprovázení pěstounských rodin a pomáhá jim vytvářet bezpečné a harmonické prostředí pro zdravý vývoj dětí; Archa pro rodiny s dětmi podporuje rodiny s dětmi v náročných životních situacích tak, aby nebyly
ohroženy potřeby a vývoj dětí a život rodiny byl stabilní; Klub pro děti a mládež doprovází a podporuje děti a mládež při řešení obtížných i každodenních situací,
a zvyšuje tak jejich šance uspět v dalším životě; Plus pro lidi v krizové situaci poskytuje psychologickou podporu v náročných životních situacích s cílem zabránit
dalšímu nepříznivému vývoji situace; Prevence pro školy a veřejnost svými aktivitami předchází vzniku rizikového chování dětí a mládeže.
Pracovníci služby Adite doprovázeli 43 pěstounských rodin a pomohli tak 52 dětem v náhradní rodinné péči. Tým Archy funguje na Domažlicku od roku 2015
a podpořil více než 50 rodin v obtížných situacích jako jsou rozvod či výchovné obtíže. Při přechodu z dětství do dospělosti pomáhá v Domažlicích již sedm let
Klub Fontána, který navštěvovalo přes 300 mladých lidí a více než 700 jich pak využilo služeb nabízených v mobilním Klubu Uličník v obcích v okolí Domažlic.
Během dvou let, kdy v Domažlicích působí krizoví interventi služby Plus, poskytli odbornou psychologickou pomoc 39 lidem. V neposlední řadě se Diakonie Západ
zasloužila prostřednictví služby Prevence o rozšíření kvalitní primární prevence na školách v Domažlicích a okolí, do programů se prozatím zapojilo více než tisíc
žáků včetně pedagogů. Diakonie Západ nepůsobí jen na Domažlicku, ale poskytuje celkem 13 druhů registrovaných sociálních služeb a další navazující činnosti
v celkem 36 zařízeních po celých západních Čechách, zároveň je akreditovaná jako dobrovolnická agentura a realizuje certifikovanou primární prevenci.
Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy (obchodní značka Diakonie Západ), Prokopova 25, 301 00 Plzeň, IČO: 45331154

www.diakoniezapad.cz

Konkrétní informace o jednotlivých službách Diakonie se dozvíte v příštím vydání Domažlického zpravodaje.

Den sociálních služeb 2018
Město Domažlice a Městský úřad Domažlice v rámci komunitního plánování sociálních služeb si vás pod záštitou starosty města Domažlice
ing. Miroslava Macha dovolují srdečně pozvat na akci Den sociálních služeb 2018, který se uskuteční ve středu 11. dubna 2018 od 10.00 do
15.00 hodin v Městském kulturním středisku v Domažlicích a v prostorách před budovou radnice.
Ve velkém sále a na náměstí se představí celé spektrum poskytovatelů sociálních a dalších návazných služeb na Domažlicku, budou prezentovány
rehabilitační a kompenzační pomůcky ulehčující život zdravotně postiženým. Samozřejmostí bude i sociální poradenství určené všem skupinám
obyvatel. Během akce si budete moci nechat změřit krevní tlak, hladinu krevního cukru a cholesterolu anebo si jen rozšířit vlastní přehled o sociálních službách, které vám mohou být nápomocny v případě nepříznivé životní situace.
Kulturní program jistě zpříjemní celou akci a chybět nebude ani soutěž o drobné ceny.
Pomáhejme si navzájem... 

Městský úřad Domažlice, odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Organizace a spolky
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TURISTICKÉ AKCE
Klub českých turistů - odbor
Domažlice - připravil pro
širokou veřejnost tyto tradiční
turistické akce
Pojďte s námi do přírody...
Sobota 7. 4. Odemykání České studánky. Odjezd z Plzně vlakem č. 7408 v 8.18
hod. do Domažlic nebo ze zastávky ČD
Domažlice - město v 9.25 hod. do České
Kubice (mimořádným protažením vlaku
č. 7408 z Plzně ).
Trasa: Česká Kubice, Jubilejní hájek,
Zelená chýše, Česká studánka. Zahájení
u České studánky v 11.30 hod. Vystoupí
mužský pěvecký sbor Haltravan z Klenčí
pod Čerchovem a trubači OMS Domažlice. Prodej suvenýrů a pamětní razítko,
turistická známka, turistické vizitky. Po
skončení návrat po žluté, červené a zelené TZ na Babylon do hotelu Bohmann,
zde oběd (11 km). Odjezd do Domažlic
od hotelu zvl. autobusem, bude přistaven v 15 hodin. Nebo od České studánky
přes Pec pod Čerchovem do Trhanova. V

MĚSTSKÁ
KNIHOVNA
B. Němcové
INFORMUJE

restauraci U Svatého Jána oběd a společné posezení (13 km). Odjezd vlakem
č. 7241 z Trhanova do Domažlic v 15. 39
hod.
Sobota 14. 4. Jarní setkání turistů Plzeňského kraje v Přešticích. Odjezd z
autobusového nádraží v Poděbradově
ulici v 8 hod. přes Kdyni a Klatovy do
Lužan a Přeštic. (Akce společná s KČT
Kdyně). Zahájení v 9 hod. Trasy 9, 11,
nebo 13 km v okolí Přeštic a další trasy.
Doporučujeme trasu 13 km: Lužany (zajištěna prohlídka zámku), zřícenina hradu
Skála, Radkovice, Příchovice (zámek),
Přeštice loděnice (cíl), kostel Nanebevzetí Panny Marie, náměstí. Doporučená
mapa č. 32 Přešticko. V cíli občerstvení
a suvenýry. Odjezd z Přeštic v 16 hod.
Cena pro členy KČT 110 Kč, ostatní 160
Kč. Přihlášky a peníze přijímá p. Senohrábková, tel. 723 331 714 nebo 379 724
113. Pořádá KČT – odbor Úhlava. Informace Švihlová, tel. 723 187 068.
Sobota 21. 4. Turistická vycházka. Odjezd z nádraží ČD v 8.21 hod. do Starce.
Trasa: Starec, Studánky, Všeruby, Hájek,

Tanaberk, Kdyně (15 km). Vede A. Léblová.
Sobota 28. 4. Zájezd do jižních Čech.
Odjezd z autobusového nádraží v Poděbradově ulici v 6 hod. Zastávky: hrad Helfenburg (procházka), zámek Kratochvíle
+ zahrada, Netolice (procházka městem)
a infocentrum jaderné elektrárny Temelín.
Pěšky do 5 km. Oběd zajištěn. Cestou
zpět zastávka na kávu. Cena pro členy
KČT 310 Kč, ostatní 360 Kč. Přihlášky a
peníze přijímá p. Senohrábková, tel. 723
331 714 nebo 379 724 113.
-----------------------------------------------------Připravujeme:
Úterý 1. 5. Májová vycházka rodičů
s dětmi (41. ročník). Start v ZŠ Msgre
B. Staška od 13.30 hod. do 14.30 hod.
Trasa: ZŠ Msgre B. Staška, Svatá Anna,
rozcestí u cvičiště, bývalý skokanský
můstek, vodárna pod Dmoutem. Po trase
zábavné soutěživé hry. Cíl: u hřiště baseballového oddílu na bývalém vojenském
cvičišti (4 km). V cíli pamětní list a možnost opékání donesených uzenin.

23. duben Světový den knihy a autorských práv a výstava
faksimile Kodexu vyšehradského
23. duben – vyhlásila světová organizace UNESCO Světovým dnem knihy a autorských práv.
Slaví se pravidelně od roku 1995 ve více než 100 zemích světa všech kontinentů.

Domažlická knihovna již tradičně nabízí v týdnu od 23. do 27. dubna návštěvníkům
výstavu faksimile Kodexu vyšehradského.
Jedná se věrnou kopii evangelistáře, který
vznikl pravděpodobně u příležitosti korunovace
společně s Transfúzní staVratislava II. na českého krále (1085). Svými rozměry patří kniha k největším ve
nicí v Klatovech uskutečfondu domažlické knihovny – 415 x 340 mm, svým významem pak zcela jistě k těm
ní odběry krve v pondělí
nejvzácnějším.
23. dubna. Odběr je ve
Kodex obsahuje 108 pergamenových listů psaných starým latinským písmem, s
Střední zdravotnické škomalovanými a bohatě zdobenými iniciálami. Celostránkové iluminace zobrazují
le Domažlice od 14:00 do 16:30 hodin.
například čtyři u pultů píšící evangelisty, motivy ze Starého zákona, ale i výjevy
K odběru potřebujete kartičku vaší zdraze života Krista či vyobrazení Svatého Václava. „Vyšehradský“ je pravděpodobně
votní pojišťovny a legitimaci dárce krve.
nazýván proto, že byl od svého vzniku uchováván na Vyšehradě.
Ženy mohou dávat krev 4x do roka - miVyšehradský kodex bude spolu s doprovodným materiálem, který návštěvníkům
vzácný tisk přiblíží, vystavený v čítárně knihovny v její provozní době (pro školy po
nimální doba mezi odběry je 3 měsíce.
dohodě i mimo otevírací dobu).
U mužů se v současné době rovněž do
Bc. Lenka Schirová, ředitelka knihovny
poručuje 4x do roka. 
(ččk)

ČČK DOMAŽLICE

OBSAZENÍ SÁLU MKS

3. 4. Krajská soutěž bicích nástrojů ZUŠ, 5. 4. Kurz společenské výchovy a tance, 6. 4. Koncert TŘI SESTRY, 7. 4. Krajské kolo taneční
soutěže ZUŠ, 10. 4. Shromáždění představitelů Sborů dobrovolných hasičů, 10. 4. III. abonentní koncert - Miroslav Vilímec /housle, Vladimír
Vilímec /klavír, 11. 4. Den pro zdraví, 12. 4. Svaz neslyšících a nedoslýchavých - schůze, 14. 4. Koncert MONKEY BUSINESS, 15. 4. Kurz
společenské výchovy a tance - II. prodloužená, 16. 4. Divadlo mimo předplatné - CELEBRITY, 20. 4. Kurz společenské výchovy a tance, 21.
4. Charitativní koncert, 22. 4. Divadlo v rámci předplatného - TEĎ NE! ANEB NA TOHLE TEĎ NENÍ TA PRAVÁ CHVÍLE, 23. 4. Žákovský
koncert ZUŠ, 24. 4. Burza práce, 25. 4. Školení, 25. 4. Zasedání zastupitelstva města, 27. 4. Kurz společenské výchovy a tance, 28. 4.
Mezinárodní den tance ZUŠ, 29. 4. Kurz společenské výchovy a tance - závěrečná

(mks)

Organizace a spolky
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SVOZ
BIOODPADU
PROGRAMOVÁ NABÍDKA NA MĚSÍC DUBEN:

Akce pro školy jsou zveřejněny na www.ddmdomazlice.cz

LETNÍ POBYTOVÉ A PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
– více informací naleznete na www.ddmdomazlice.cz v sekci Tábory
9.7. – 15.7.
letní tábor Postřekov – Výlet k indiánům
9.7. – 13.7.
Hudební příměstský tábor
16.7. – 20.7.
Sportovní příměstský tábor
23.7. – 27.7.
příměstský tábor Máme rádi zvířata
30.7. – 3.8.
příměstský tábor Hrajeme si s angličtinou
6.8. – 10.8.
příměstský tábor Pestrý týden

ZUŠka soutěžila
Úspěchy v krajských kolech soutěží ZUŠ
slavili žáci ze Základní umělecké školy
Jindřicha Jindřicha Domažlice. Ve hře na
zobcovou flétnu se z okresního kola, které probíhalo v Domažlicích, probojovali do
kola krajského D. Jahn (žák pí. uč. I. Havrusevičové), který v Plzni získal 1. místo
a E. Vecková (žákyně pí. uč. J. Hajdukové), která se umístila na 2. místě. Ve hře na
žesťové nástroje naši školu reprezentovali
v krajském kole v Plzni H. Faschingbauer
ve hře trubku a B. Kubec ve hře na tubu,
oba žáci p. uč. J. Kaňky. Hubert obsadil
v kraji 3. místo a Bruno získal 1. místo.
Doslova obří úspěchy sklidili naši žáci
pěveckého oddělení pod vedením manželů Lucie a Jaromíra Bínových. Krajského kola v Plzni v oboru sólový a komorní
zpěv se zúčastnilo 11 žáků naší školy
a všichni se v různých kategoriích umístili na

1. místě. Jmenovitě to jsou: L. Martincová, A. Pincová, K. Randová, N. Pejsarová,
L. Kaiserová, M. Jurníková, A. Pelnářová, K. Kaiserová, T. Jurníková, A. Černá
a P. Hradecký, který zároveň postoupil do
celostátního kola. Mimo sólový zpěv soutěžili naši žáci ještě v komorním zpěvu.
Pěvecké trio ve složení A. Černá, K. Kaiserová a T. Jurníková se taktéž umístilo na 1.
místě. Další pěvecké trio ve složení P. Hradecký, K. Kaiserová a T. Jurníková kromě
toho, že obsadilo 1. místo, postoupilo do
celostátního kola, tak se zároveň s plným
počtem 25 bodů stalo absolutním vítězem
celé soutěže. Zvláštní ceny si přivezly i dvě
naše paní učitelky. L. Bínová za dramaturgii a výbornou přípravu žáků a M. Vacková
za vynikající klavírní doprovod.
K těmto úspěchům se sluší moc a moc
pogratulovat a poděkovat učitelům, kteří
se na nich též podíleli. Během dubna proběhnou ještě další krajská kola, do kterých

ZÁCHYTNÁ STANICE PSŮ VALCHA

Pravidelný svoz bioodpadu začíná v pátek 6. dubna 2018 a probíhat bude dále
každý pátek.
Smlouvu na svoz bioodpadu je možné
uzavřít v sídle Domažlických technických
služeb. Služba je poskytnuta zdarma
a lidé nezaplatí nic ani za pronájem hnědé popelnice, kterou je možné si vyzvednout při uzavření smlouvy.
Je třeba ovšem dodržovat pravidla pro
ukládání bioodpadu do popelnice tak,
aby byl na kompostárnu vyvážen skutečně jen ten odpad, který tam patří. (bub)
se naši žáci probojovali. V příštím čísle vás
o jejich výsledcích budu informovat.
Na závěr bych ještě rád zmínil úspěchy žákyň výtvarného oboru naší školy, které byly
přijaty na prestižní střední výtvarné školy.
Žákyně S. Konvalinková a B. Švejnochová úspěšně vykonaly přijímací talentové
zkoušky na Střední odbornou školu obchodu, užitého umění a desingu v Plzni. Sára
si vybrala obor grafický desing a Barbora
multimediální tvorba. Také žákyně V. Ramiková byla po úspěšných přijímacích talentových zkouškách přijata na Vyšší odbornou školu uměleckoprůmyslovou a Střední
uměleckoprůmyslovou školu v Praze na
Žižkovo náměstí. Nejen jim ale i paní učitelce Janě Šlechtové, která je na zkoušky
připravovala, patří velká gratulace.
Řekl bych, že z výše uvedených úspěchů
je patrné, že nemají Domažlice o umělecky
nadané děti a mládež nouzi.
Josef Kuneš, ředitel ZUŠ J. Jindřicha

Akce nejen
pro seniory
Městské centrum sociálně
rehabilitačních služeb - domov pro seniory
Baldovská 638
5. 4. 2018 14:30 Velikonoce s dětmi
z DD ve Staňkově

V Záchytné stanici psů čekají pejsci na nový domov. Je to například dvouletý kříženec pejska Rufus (na snímku vpravo). Nové majitele hledá také asi dvouletý kříženec středního vzrůstu Ben (vlevo). Více informací a další pejsci, kteří jsou připravení k adopci, jsou k vidění na www.domazlice.eu v sekci Záchytná stanice psů. Více
se dozvíte také na telefonu 774 294 049 (Andrea Ďurišová). 
Foto 2x: ZSP

Prokopa Velikého 689
3. 4. 2018 15:00 - Mše svatá
18. 4. 2018 15:00 - ZUŠ Domažlice
Břetislavova 84
12. 4. 2018 14:00 - ZUŠ Domažlice

Pozvánky / personální inzerce
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SDH DOMAŽLICE: VÝSTUP NA VĚŽ A SVATÝ FLORIÁN
V sobotu 7. dubna se v Domažlicích
koná 15. ročník extrémního závodu, který pořádá Sbor dobrovolných hasičů Domažlice. V 10 hodin se na domažlickém
náměstí postaví hasiči na start závodu
- Výstup na věž.
Opět se můžete těšit na zajímavou podívanou, kdy si závodníci dvou věkových
kategorií sáhnou až na samé dno svých
vlastních sil. Zdolat téměř 200 schodů
a ještě k tomu nepravidelných na jeden
zápřah s plnou výbavou je téměř nadlidský úkol, který dá zabrat i opravdu tré-

novaným závodníkům. Absolutní rekord
69,972 vteřin k dosažení vrcholu věže
z roku 2017 drží Jiří Hnyk ze Sboru dobrovolných hasičů Klenčí pod Čerchovem.
Kompletní informace se dozvíte na webových stránkách www.hasicido.cz/vez/.
Dovolte nám také vás tímto co nejsrdečněji pozvat i na oslavy svátku všech
hasičů - sv. Floriána, které se konají
v pátek 4. května 2018 v Domažlicích.
Letos pozvání na oslavy hasičů přijal
i Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský,
který se oslav zúčastní.

PROGRAM:
17.30 hod. - sraz na parkovišti U Svatých
17.45 hod. - slavnostní průvod městem
od parkoviště U Svatých, Husovou třídou
a Dolejší branou na náměstí Míru
18.00 hod. - Mše svatá v kostele Narození Panny Marie (Mons. Tomáš Holub,
biskup plzeňský)
19.00 hod. – taneční zábava v MKS
Domažlice
Na hojnou účast široké veřejnosti se těší
Sbor dobrovolných hasičů Domažlice!

Luboš Mleziva, SDH Domažlice

ZAHÁJENÍ SEZÓNY V MUZEU CHODSKA V DOMAŽLICÍCH
Slavnostní zahájení letní sezóny se uskutečnilo 25. března vernisáží výstavy ART CERAMICS 2018. Výstava představuje současnou
keramickou plastiku a design porcelánu z
České republiky a je ke zhlédnutí v galerii
„Ochoz“ chodského hradu.
V Chodském hradě můžete dále navštívit výstavu „Domažlické osmičky“, která reflektuje
přelomové roky 1918 – 1968 a přibližuje události v regionu v těchto letech. K výstavě jsou
pořádány komentované prohlídky a výtvarné
dílny, na které je nutné se předem objednat.
Zároveň v rámci výstavy vyhlašujeme výtvar-

nou soutěž, která je určena pro žáky i širokou
veřejnost, technika je volná (kresba, malba,
fotografie). Vybrané práce budou vystaveny
od října v Chodském hradu. Druhá výstava
„Místa utrpení, smrti a hrdinství“ připomíná
vězně z českých zemí v nacistických koncentračních táborech.
V pondělí 16. dubna se koná beseda nad
novou knihou Falešné hranice. Příběhy akce
„Kámen“ 1948–1951 odkrývá doposud téměř neznámou nezákonnou činnost Státní
bezpečností na přelomu 40. a 50. let 20. století. Autorka na deseti osobitých příkladech

2018: ROK REPUBLIKY

V dubnu v rámci oslav 100 letého výročí vzniku republiky přednese příspěvek věnovaný záboru Chodska v roce 1938 „Pláč
Chodska“ Mgr. Radka Kinkorová, ředitelka Státního okresního
archivu v Domažlicích. Přednáška se koná ve středu 11. dubna
od 18 hodin v loutkovém sále MKS Domažlice.
Dále bude ve středu 18. dubna promítán film Obchod na Korze, v cyklu „československé filmové století“. Komorní příběh
slovenského truhláře a staré židovské majitelky galanterie reflektuje traumata moderních československých dějin. Film o
svědomí, spoluvině a zachování lidské důstojnosti získal jako
první československý film Oscara. Promítání s krátkým úvodním slovem začíná v 19:30 v Loutkovém divadle MKS.  (pink)

ZUŠka zve:

Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha Domažlice zve širokou veřejnost na Jarní koncert, který se uskuteční v pondělí
23. dubna od 17:30 ve velkém sále MKS v Domažlicích. Vystoupí na něm žáci hudebního, tanečního a literárně dramatického oboru. Bude nám velkým potěšením, když nás podpoříte
svojí návštěvou.
Trochu s předstihem bychom vás rádi pozvali i na velkou akci,
která proběhne na konci května. Jedná se o hudebně divadelní
představení Kráska a zvíře. Budou v něm účinkovat naši žáci z
tanečního oboru a pěveckého oddělení. Doprovázet bude velký orchestr složený z žáků hudebního oboru pod dirigentskou
taktovkou Václava Cibulky. Choreografie a celkové režie se
ujme Václava Brettschneiderová. Navážeme tak na představení Tarzan, které jsme uvedli před dvěma lety. Jste srdečně
zváni! 
J. Kuneš, ředitel ZUŠ J. Jindřicha Domažlice

vypráví příběh účastníků i zákulisí zákeřných
zločinů. Knihu nám představí její autorka
Václava Jandečková.
Filmový klub se koná 20. dubna, film Terryho
Gilliama Brazil nám ukáže, jak je snadné stát
se nepřítelem státu. Film je inspirován Orwellovým románem „1984“.
V galerii bratří Špillarů bude 5. dubna 2018
vernisáží v 17 hodin zahájena výstava: TONI
SCHEUBECK - SKULPTURY, OBJEKTY,
KRESBY. Výstava potrvá do 15. června 2018.
Mgr. Kristýna Pinkrová,
Muzeum Chodska v Domažlicích

Tajemnice Městského úřadu Domažlice
oznamuje na základě § 7 odst. 3 zákona č. 312/2002
Sb. o úřednících územních
samosprávných celků, v platném znění,
vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkčního místa
úředník - referent/ka odboru správy majetku
Bližší informace : Bc. Michal Hájek, ved. odboru správy majetku,
tel. 379 719 172, 602 334 228
Přihlášku s požadovanými doklady zašlou
uchazeči nejpozději do 9. 4. 2018 v uzavřené obálce označené
„NEOTVÍRAT – VŘ referent OSM“ na adresu:
Město Domažlice, odbor kancelář starosty MěÚ, náměstí Míru 1,
344 20 Domažlice
Celé znění na úřední desce MěÚ Domažlice:
www.domazlice.eu v sekci volná místa

DTS Domažlice p.o.
(Domažlické technické služby)
přijmou:
dělníky pro údržbu města,
dále řidiče a elektrikáře.
Informace na tel. č. 379 722 394

Kino Čakan - duben 2018
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Městské kulturní středisko v Domažlicích
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KULTURNÍ AKCE
Neděle 1. dubna 2018
od 14:00 a 16:00
kino Čakan Domažlice
Loutkové divadlo Domažlice

PRINC MEDVĚD

Vstupenky pouze v předprodeji
v MIC Domažlice.
Jednotné vstupné 25,- Kč.
Vstupenky v předprodeji v MIC.

Pátek 6. dubna 2018
od 20:00
velký sál MKS Domažlice
Koncert

TŘI SESTRY

Předprodej vstupenek v MIC
a síti Ticketstream.cz.

Úterý 10. dubna 2018 od 19:30
velký sál MKS Domažlice
III. abonentní koncert

MIROSLAV VILÍMEC
- HOUSLE
VLADISLAV VILÍMEC
- KLAVÍR

Miroslav Vilímec spojuje svoji
činnost v České filharmonii
s bohatou sólistickou dráhou.
Základy k ní položila jeho
matka, houslistka a pedagožka Ilona Vilímcová, ve studiu
houslové hry pak pokračoval
ve třídě prof. Václava Snítila na
pražské HAMU. Bezprostředně
po skončení studia vykonal
úspěšný konkurz do České
filharmonie, kde působil později
i jako zástupce koncertního
mistra a od roku 1991 pak jako
koncertní mistr. Hrál takřka se
všemi českými orchestry, nejzávažněji se v tomto smyslu jeví
pravidelná spolupráce
s mateřským orchestrem, se
kterým provedl např. Sukovu
Fantazii, Lalovu Španělskou
symfonii, koncerty Mozarta,
Saint-Saënse, Petrželky a řadu
dalších skladeb. Závažným
momentem jeho kariéry bylo
provedení Paganiniho Koncertu
D dur č.1 a Kubelíkova Koncertu B dur č.4, obojí pod taktovkou
Václava Neumanna a v druhém
případě i za osobní přítomnosti

Rafaela Kubelíka. Z dalších
významných počinů s orchestry jmenujme např. soubornou
nahrávku 14 houslových koncertů francouzského skladatele
klasického období Chevaliera
de Saint-Georges s Plzeňskou
filharmonií. Miroslav Vilímec
často vystupuje jako sólista v
komorních recitálech nebo jako
sólista s českými orchestry.
Jako sólista vystupuje pravidelně v komorní koncertní řadě
České filharmonie. Pravidelně
se také objevují jeho rozhlasové
nahrávky a CD nahrávky. Je
také předsedou Společnosti
Jana Kubelíka, která se stará
o umělecký odkaz Jana Kubelíka a dalších významných
českých houslistů. Již dlouhou
dobu organizuje koncertní
cyklus „Hudba v synagogách
Plzeňského kraje“, festival který
se koná každoročně
v šesti synagogách v západních
Čechách. Často vystupuje v
komorních recitálech se svým
bratrem, klavíristou Vladislavem
Vilímcem. Je také umělecký
vedoucí komorního orchestru
Harmony Prague, který pořádá
pravidelný cyklus koncertů v
Praze. V současné době hraje
na nástroj Nicolase Lupota z
roku 1810.
Vladislav Vilímec (1963) je
stálým klavírním partnerem
Miroslava Vilímce. Hudbě se
věnuje od svých dětských let,
původně jako houslista, posléze
si bratrská spolupráce vynutila
jeho klavírní zaměření. Přitom
profesní zaměření Vladislava Vilímce je jiné, věnuje se regionální
politice, řadu let byl např. zástupcem hejtmana Plzeňského kraje,
poslední dvě volební období byl
poslancem Parlamentu České
republiky. I při těchto náročných
činnostech však nezanedbává
spolupráci s Miroslavem Vilímcem, spolu s ním absolvoval
nespočet recitálů, často hrál
např. v cyklu České filharmonie
v pražském Rudolfinu, s M.
Vilímcem vystupoval i v zahra-

ničí (Paříž, Brusel aj.). Kromě
koncertní činnosti se společně s bratrem věnuje odkazu
českého světového houslisty
minulosti Jana Kubelíka, jehož
skladatelské dílo také jako klavírista i publicista propaguje.
Předprodej zbylých vstupenek
od 28. 3. 2018 v MIC.

Sobota 14. dubna 2018 od 20:00
velký sál MKS Domažlice
Koncert

MONKEY
BUSINESS
- Maximum
Power TOUR 2018
Předprodej vstupenek v MIC
a síti Plzeňská vstupenka.

Pondělí 16. dubna 2018 od 19:30
velký sál MKS Domažlice
Studio DVA divadlo
Celovečerní stand-up comedy
Ondřeje Sokola!

CELEBRITY

Nečekaný pohled do soukromí
Ondřeje Sokola a téměř všech
umělců v České republice.
Předprodej vstupenek v MIC.

Neděle 22. dubna 2018
od 19:30
velký sál MKS Domažlice
Divadlo v rámci předplatného
Činoherní studio Bouře

není takové, jaké se zdá. Miluje
svou ženu? Nebo ji podvádí?
Daří se jeho firmě? Anebo
naopak? A co teprve, když se
během jediné noci všechny
pochybnosti potkají na jednom
místě, v jednom bytě... Ne, na
nic z toho teď očividně není ta
pravá chvíle! Nebo ano?
Předprodej zbylých vstupenek
od 15. 3. 2018 v MIC.

Středa 16. května 2018
od 20:00
velký sál MKS Domažlice
Koncert

LUCIE BÍLÁ

Recitál za doprovodu Petra
Maláska
Předprodej vstupenek v MIC.

Pátek 15. června 2018 od
20:00
letní kino Domažlice
Koncert

ŠPEJBLS
HELPRS - tribute to AC/DC
Předprodej vstupenek v MIC.

Sobota 21. července 2018
od 20:00
letní kino Domažlice
Koncert
MKS v Domažlicích, VM ART
production s.r.o. a Allianz
pojišťovna uvádějí

Jean-Claude
MICHAL DAVID Islert TEĎ NE! OPEN AIR TOUR 2018
ANEB NA TOHLE Vstupenky v MIC a v síti Ticketportal.
TEĎ NENÍ TA
Sobota 1. září 2018
PRAVÁ CHVÍLE
od 20:00

Režie: Daniel Hrbek
Hrají: Michal Dlouhý, Kristýna
Frejová, Jana Kotrbatá/Beata
Kaňoková, Filip Čapka/David
Punčochář, Kamil Halbich
Frederik je úspěšný muž. Má
krásnou ženu, dobré postavení,
prosperující firmu. Jednoho dne
ale srazí autem bezdomovce
a vůbec netuší, jak se tato událost vepíše do jeho života.
Ve Frederikově životě totiž nic

letní kino
Koncert

KATAPULT TURNÉ 2018 ŠŤASTNÉ
NAROZENINY!
OLDA ŘÍHA - 70. let života
vzhůru nohama.
Katapult - 40. let od vydání
Stříbrného alba.

Městské kulturní středisko v Domažlicích
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CB klub Domažlice, z.s. obnovil vysílací značku OK1RDO
24. února 2018 proběhla Valná hromada
CB klubu Domažlice, z.s. Členové klubu
se sešli v pivnici Skleník, aby zhodnotili
minulý rok 2017 a odsouhlasili akce pro
nový rok 2018.
Rok 2017 byl ve znamení odchodu předsedy, pana Hofmaistera, který zemřel, a tak
klub zůstal bez vedení. Bylo třeba obnovit
celou registraci klubu v zapsaných společnostech a dát CB klubu nový kabát. Z CB
klubu Domažlice, vznikl CB klub Domažlice,z.s., tak aby vše bylo v souladu se zákony. Novým předsedou byl na výroční členské schůzi 23. 6. 2017 zvolen pan Roman
Holub, který se vedení klubu ujal.
Předseda CB klubu seznámil přítomné s
programem valné hromady a pak předal
slovo jednotlivým členům, kteří přednesli
zprávu o činnosti CB klubu v roce 2017,
zprávu o hospodaření, zprávu o činnosti
OK1RDO, zprávu o brigádách a zprávu

Snímek z valné hromady.

Foto: CB klub Domažlice
revizní komise. Valná hromada CB klubu
Domažlice, z.s., jednohlasně odsouhlasila
plán na rok 2018.
V diskuzi vystoupil za město Domažlice
pan Stanislav Antoš, který objasnil situaci
na Čerchově ohledně vysílání CB klubu z
Čerchova, dále za dobrovolné hasiče pan
Luboš Mleziva, který poděkoval za pro-

nájem Baldova na cvičení a za KČT pan
Matějka, jenž připomněl 125 let od založení klubu turistů v Domažlicích a pozval
všechny přítomné na akce KČT.
Nezapomnělo se ani na nejmladšího člena klubu Erika Funferu, kterému byla předána vysílačka, aby mohl vysílat s ostatními. A věříme, že je to první vlaštovka,
která rozšíří naše řady o mladé členy se
zájmem o vysílání.
Rádi bychom širokou veřejnost pozvali na
Čarodějnické opékání na Baldově, které
se bude konat 29. dubna 2018 od 15 hodin až do 20 hodin. Oheň bude připraven,
stačí si vzít s sebou buřta, klobásku či masíčko na opečení.
Bližší informace, přihlášku do klubu a
veškeré aktuality CB klubu naleznete na
www.cbklub.cz. 
Alena Marcelová, DiS.,
CB klub Domažlice, z.s.

Kurzy sebeoobrany mají v Domažlicích úspěch
Ohledně bezpečnosti, prevence a sebeobrany spolupracuje lektor Waldemar
Janeček s Městskou policií Domažlice
již od roku 2011. Úplně první kurzy sebeobrany se konaly právě v Domažlicích
a také v Klenčí pod Čerchovem, Postřekově nebo v Poběžovicích.
V Domažlicích mají kurzy sebeobrany
pro ženy a seniory velký úspěch. „Začínalo kolem dvaceti seniorů a v současné

době jich na kurzy chodí kolem šedesáti.
To mě hodně těší. Senioři si mezi sebou
řekli, o co jde, a přes počáteční obavy se
jim na kurzech opravdu líbí,“ uvedl Waldemar Janeček, který v současné době
pořádá i speciální kurzy pro dospělé.
„Cvičíme každý pátek od 17 do 18 hodin v tělocvičně ZŠ Komenského 17.
Účastníci kurzu se naučí jak se pohotově bránit a čelit agresorovi v mezních si-

tuacích,“ vysvětlil Janeček s tím, že více
informací je možné získat na telefonním
čísle 728 051 41 nebo na webových
stránkách www.wrservis.cz.
Služeb lektora Janečka využívá například i Městský úřad Domažlice. V dubnu
se uskuteční kurz pro pracovníky domažlického sociální odboru. A podobný
kurz absolvují třeba i pracovníci stodské
nemocnice.(bub)

Domov se zvláštním režimem je v soutěži Stavba roku PK
Do 15. ročníku soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2017 se hlásí také město
Domažlice, a to se stavbou Domova se
zvláštním režimem v Benešově ulici. Přihlášené stavby bude hodnotit odborná
porota a výsledky budou známy v červnu.
Udělena bude také speciální cena, o které rozhodne široká veřejnost.
Od 1. února funguje v Domažlicích Domov se zvláštním režimem, který vznikl
přestavbou budovy bývalých jeslí v Benešově ulici v Domažlicích. Areál byl
kompletně zrekonstruován za téměř 30
milionů korun. Třetinu nákladů se podařilo pokrýt dotací z Ministerstva práce a
sociálních věcí České republiky.
Město Domažlice nyní přihlásilo zajímavou stavbu do soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2017. Ta se koná pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje Josefa

Bernarda a primátora města Plzně Martina Zrzaveckého. Vyhlašovateli soutěže
jsou Plzeňský kraj a město Plzeň, odborným garantem je Okresní hospodářská
komora Plzeňsko. Spoluvyhlašovateli
akce jsou Česká komora autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě,
Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR a
Obec architektů.
Domov se zvláštním režimem Domažlice
je přihlášen v kategorii B – Rekonstruk-

ce budov. Celkem je vyhlášeno sedm
kategorií. Stavby bude hodnotit odborná porota a slavnostní vyhlášení potom
proběhne 6. června 2018 na galavečeru
v Měšťanské besedě v Plzni. Všechny
přihlášené stavby včetně jejich autorů,
zhotovitelů a investorů budou poté prezentovány na putovní panelové výstavě
v řadě obcí Plzeňského kraje.
Letos popáté bude udělena také Cena
veřejnosti. Hlasování o Cenu veřejnosti
bude probíhat ze staveb nominovaných
odbornou porotou na titul Stavba roku
Plzeňského kraje, a to od 26. 4. do 27.
5. 2018 na oficiálních stránkách soutěže
www.stavbarokuPK.cz
V minulosti se Domažlice zúčastnily soutěže například s budovou zimního stadionu nebo s budovou domova pro seniory v
ulici Prokopa Velikého.(bub)

Zápisy / různé
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Zápis do 1. tříd ZŠ
a MŠ Msgre B. Staška:
Zítra půjdu do školy,
nemusím mít úkoly,
nejsem ještě řádným žákem,
ale už jsem předškolákem.

Budu říkat básničku,
a zazpívám písničku.
Už se na to těším moc –
tak jdu spinkat – dobrou noc.

Milí rodiče a budoucí prvňáčci,
srdečně Vás zveme k zápisu do
prvních tříd, který se uskuteční
v pátek 6. 4. 2018 (od 13,00 do
17,00 hod) a v sobotu 7. 4. 2018
(od 9,00 do 11,00 hod) na naší
škole. Náhradní termín proběhne
26. 4. 2018 (od 13,00 do 15,00
hod) tamtéž. S sebou si přineste kromě očekávání a úsměvu
také občanský průkaz a rodný
list dítěte, případně rozhodnutí
o odkladu. Naše škola se nachází v klidné části Domažlic,
stranou od rušného centra v areálu zatravněných ploch, stromů
a keřů. Nabízíme našim žákům
a jejich rodičům příjemné a klid-

né prostředí, výborné personální
zajištění vzdělávacího procesu,
učebny vybavené moderní technikou, rozšířené vyučování matematiky, výuku informatiky již od
3. ročníku, širokou nabídku volitelných předmětů od 6. třídy.
Odpolední hodiny mohou děti
trávit ve školní družině nebo
v některém ze školních kroužků
(např. deskové a logické hry, pěvecký, zdravotnický, výtvarný,
dramatický, míčové hry).
Těší se na Vás a rádi Vás přivítají všechny zkušené paní učitelky,
učitelé, asistentky a vychovatelky naší školy.
Mgr. K. Štípek, ředitel školy

Zápis do dětské
skupiny Sluníčko
(Jesle)
Pravidelný zápis do Sluníčka bude probíhat:
9. dubna 2018
v budově dětské skupiny v Michlově ulici
565 v době od 8 do 15 hodin.
K zápisu si přineste OP zákonného zástupce a rodný list dítěte. Případné dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 727 862
686 nebo e-mailem: jesle@mesto-domazlice.cz. Náhradní termín se uskuteční
16. dubna 2018 od 8 do 12 hodin.

Bc. Kateřina Bauerová
VOŠ, OA a SZŠ Domažlice, Erbenova 184,
Domažlice 344 01

vyhlašuje přijímací řízení pro obor
Diplomovaná všeobecná sestra
(kód oboru 53-41-N/11)
Možnost získání stipendia ve spolupráci s Domažlickou nemocnicí!
Přijímací řízení proběhne 21. 6. 2018.
Informace o studiu u ředitelky školy
Mgr. Věry Prantlové.
Tel.: 379 724 581
e-mail: veraprantlova@ekodom.cz

•
•

v pátek 6. dubna 2018 od 13:00 do 17:00
v sobotu 7. dubna 2018 od 9:00 do 11:00
Vše podstatné na www.zskom17.cz

Zápisy do mateřských škol v Domažlicích
Zápis do MŠ Msgre B. Staška Domažlice
Ředitel a kolektiv MŠ srdečně zve rodiče a děti k zápisu do mateřské školy, který se
uskuteční ve středu 2. května 2018 od 8.00 hod. do 16.00 hod. v budově MŠ Msgre
B. Staška 232. Zápis je také pro naše odloučená pracoviště MŠ Palackého 224 a MŠ
Benešova 282. Náhradní termín je 9. května od 13.00 hod do 15.30 hod.
Vezměte s sebou rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, cizí státní
příslušníci cestovní pas nebo povolení k pobytu.
Zápis probíhá dle kritérií pro přijímání dětí do mateřské školy, které naleznete na
webových stránkách MŠ www.novaskoladomazlice.cz. Zde jsou ke stažení i formuláře k přijímacímu řízení. Pro děti, které dosáhnou 5-ti let do 31. 8. 2018 je předškolní
vzdělávání povinné.
Vaše případné dotazy budou zodpovězeny na tel. 379 733 733.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Mgr. Karel Štípek, ředitel školy
Zápis do Mateřské školy Domažlice, příspěvkové organizace
Zveme rodiče a děti k zápisu do mateřské školy, který se se uskuteční ve středu 2.
května 2018 od 8:00 do 16:00 hodin v budově MŠ v Zahradní ulici 471 v Domažlicích.
Zápis je do mateřských škol: Zahradní 471, Poděbradova 53 a Michlova 565. Náhradní termín je 9. května 2018 od 8:00 do 12:00 hodin.
S sebou vezměte rodný list dítěte, Váš občanský průkaz, cizí státní příslušníci cestovní pas nebo povolení k pobytu.
Přijímání dětí probíhá dle stanovených kritérií, které naleznete společně s dalšími
dokumenty a informacemi k přijímacímu řízení na webových stránkách školy.
Školné na školní rok 2018/2019 činí 400,- měsíčně, pro děti s povinným předškolním
vzděláním a děti se speciálními vzdělávacími potřebami je bezplatné.
Pro děti, které dosáhnou 5-ti let do 31. 8. 2018 je předškolní vzdělávání povinné.
Více informací získáte na telefonním čísle 379 724 565 nebo na www.skolkydomazlice.cz.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Mgr. Lenka Žáková, ředitelka mateřské školy
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OBECNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE V ULICÍCH DOMAŽLIC
Čistota veřejných prostranství je vizitkou
každého města, proto je právě v zájmu samotných měst i obcí o veřejná prostranství
na svém katastrálním území pečovat a zajišťovat jejich pravidelný úklid. Město Domažlice o čistotu ve městě pečuje primárně prostřednictvím DTS. Na čistotu města
kromě DTS dohlíží také Městská policie
Domažlice, která se zaměřuje zejména na
přestupky související s ukládáním odpadu
mimo vyhrazená místa, včetně zakládání
černých skládek.
Ve spolupráci s probační a mediační službou ČR (PMS) navíc Městská policie Domažlice od roku 2016 využívá k úklidu
veřejných prostranství osoby, které byly
okresním soudem pravomocně odsouzené
k trestu výkonu obecně prospěšných prací
(OPP). Tito lidé pod dohledem strážníků
i kamer městského dohledového kamero-

Na pracovníky osobně dohlíží strážníci
v ulicích a také městský dohledový kamerový systém.  Foto: MP Domažlice
vého systému (MDKS) uklízí veřejná prostranství.
Trest obecně prospěšných prací ukládá
soud jako alternativní trest (tj. trest nespojený s odnětím svobody) v rozmezí od 50
do 300 hodin a odsouzený jej musí vykonat
osobně, bezplatně, ve svém volném čase

do dvou let od nařízení výkonu tohoto trestu.
Osoby, které OPP ve městě Domažlice vykonávají, se věnují zejména běžnému úklidu v ulicích – např. zametání štěrku, hrabání
listí či sněhu, úklidu nedopalků od cigaret
apod. Odsouzení se k výkonu trestu hlásí
přímo na služebně Městské policie Domažlice, kde jim operační strážník přidělí úsek
k úklidu. Tato místa vybírají strážníci na
základě vlastních poznatků či na základě
podnětů od občanů. Po celou dobu výkonu
trestu je odsouzený monitorován pomocí
městského dohledového kamerového systému. Kromě kamer na odsouzené dohlížejí
také strážníci, kteří po celou dobu výkonu
trestu provádějí jejich namátkové kontroly.
V současné době v Domažlicích vykonává
trest OPP celkem 10 osob, kterým byl uložen výkon OPP v rozmezí od 200 do 300
hodin.  Ing. Věra Říhová, MP Domažlice

BASEBALLISTÉ WOLFS HRAJÍ POPRVÉ DOMA 21. DUBNA
Baseballisté Wolfs v loňském roce
v 1. lize skončili po základní části na
pátém, bohužel nepostupovém, místě.
V nadstavbě poté vybojovali krásné druhé místo za brněnskými Hrochy. Co čeká
baseballisty v letošní sezoně? To nám
sdělil předseda klubu Petr Skala a tajemník klubu Ondřej Novák.
Domažličtí poprvé vyjíždí již 14. dubna na
severní Moravu na hřiště Frýdku-Místku.
A letos poprvé Městský baseballový stadion
Wolfs Domažlice bude svědkem utkání
21. dubna s pražským Sabatem. „Letošním
cílem hlavního týmu je pohybovat se v horní polovině tabulky,“ sdělil nám Petr Skala.
Součástí klubu je i smíšené družstvo Slowpitche, které hraje Českou slowpitchovou
ligu. Již tradičně je prvním ligovým turnajem Domažlický otvírák, který se uskuteční
ve dnech 5. a 6. května. Mezi již nyní přihlášenými devíti účastníky bude i tým z Německa a slovenské Trnavy. Hrát se bude
na dvou hřištích, jedno bude také po loňské

Na snímku je Ondřej Novák první a Petr Skala čtvrtý zleva Foto: Wolfs Domažlice
dobré zkušenosti ve Kdyni.
Nejmenší baseballisté budou hrát své
soutěže v těchto kategoriích U7, U9, U11
a U15. „ I v letošním roce bychom chtěli
s dětmi postoupit na jeden z největších
turnajů této kategorie v Evropě, Zlatý
Superpohár, který se
koná v druhé polovině
června v Praze,“ říká
Petr Skala.
Klub pravidelně oslovuje nejmladší generaci v domažlických
školkách, kdy pořádá
již 10. ročník turnaje
domažlických školek
v baseballu. Tímto si
klub připravuje nové
hráče a propaguje

tento stále ne moc známý sport v Domažlicích. Tříkolový turnaj školek začíná již
11. května od 9.30 hodin na hřišti naproti
domažlickému bazénu. Vyzkoušet si své
dovednosti mohou děti i u našeho stánku
na akci Město dětem, který pořádá město
Domažlice 1. června.
„Rádi bychom v našich řadách uvítali
nové mladé hráče či hráčky a ukázali jim
tento sport,“ shrnuje závěrem naše povídání Petr Skala s Ondřejem Novákem.
Wolfs Domažlice, z.s., by rád touto cestou poděkoval za podporu městu Domažlice, Plzeňskému kraji, našim partnerům
a rodičům.
Pro více informací o činnosti klubu, utkáních a turnajích na hřišti pod Vavřincem
nás navštivte na www.wolfs.cz nebo facebooku. 
Pavel Zelenka, Wolfs
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Vydání Domažlického zpravodaje je ke stažení
ve formátu pdf na
www.domazlice.eu

Přijmeme zaměstnance
a brigádníky
na montážní výrobu
Stráž 57
tel.: 379 768 318

VÝUKA ANGLIČTINY

- profi výuka / 25 let praxe
- centrum Domažlic
- děti, studenti, dospělí
- kurzy pro veřejnost
- firemní kurzy
- příprava k maturitě, přijímací zkoušky
- individuální výuka

PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

- obecná / finanční / právnická / lékařská / technická

- angličtina / němčina / ruština / bulharština

Inzerce
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Řádková inzerce
 ŘEZ OVOCNÝCH STROMŮ
VČETNĚ OŘEŠÁKŮ, ÚDRŽBY
ŽIVÝCH PLOTŮ A JINÉ
ZAHRADNICKÉ PRÁCE.
Tel. 607 731 346
 KOUPÍM i bez TP Škoda 110r - Rapid,
Simson, Jawa, ČZ, Babeta, Pařez,
Mustang a jiné. 736 741 967
 Rozvedený muž středního věku, nekuřák a abstinent hledá ženu pro vážné
seznámení, které nejde o pouhé telefonování a dopisování po sms, ale
o schůzky o víkendech, třeba i společné celé víkendy a po seznámení
společný život. Nabízím lásku, věrnost,
oporu a pomoc ve všem na celý život.
Najdu? Tel. 705 404 111

Okresní hospodářská komora Domažlice
ve spolupráci s Úřadem práce ČR
si Vás dovoluje pozvat na 4. ročník

BURZY PRÁCE

Termín: 24. dubna 2018, čas: od 9 do 15 hodin, místo konání: MKS Domažlice

Cílem akce je představení nabídky pracovních příležitostí v okrese Domažlice a okolí absolventům středních škol v regionu, zájemcům o práci z regionu, uchazečům o zprostředkování zaměstnání
registrovaným na Úřadu práce. Uchazeči o práci v konkrétní firmě mohou zjistit požadavky na profesi
a poradit se, zda mají šanci práci u zaměstnavatele získat.
Součástí burzy práce bude poradenství pracovníků Úřadu práce, kteří Vám pomohou připravit
správný životopis, poradí Vám, o jakou profesi se můžete se svou kvalifikací a praxí případně
ucházet. Bonusem pro účastníky je poradenství zaměřené na příspěvky poskytované zaměstnavatelům Úřadem práce.
Doporučujeme zájemcům o práci, aby si s sebou vzali občanský průkaz a také životopis,
případně doklady o dosažení vzdělání či předchozí praxi.

Ledová říše přijme prodavačku/prodavače točené zmrzliny u Kauflandu
v Klatovech a Domažlicích. Vhodné i pro
důchodce. Mzda až 140 Kč/h. Pracovní
doba 9-19h v hlavní sezóně,mimo hlavní
sezónu 10-17h, dle počasí. Směny dohodou - nejlépe krátký/dlouhý týden. Požadujeme věk 18+, zodpovědný přístup
k práci a potravinářský průkaz.
Zaškolíme, zaučíme. Nástup od 1. 4. 2018
Volejte, pište: +420 730 184 383
nebo +420 607 705 588

Těšíme se na setkání s Vámi.
Další informace na tel. +420 722 106 020, email: info@ohkdomazlice.cz
Okresní hospodářská komora Domažlice, Haltravská 437, 344 01 Domažlice

Pronajmu nebytové prostory
45m2, vhodné na kancelář.
Info na tel. 777 011 222
a prostory 12m2, vhodné na
pedikúru, manikúru či masáž.
Info na tel. 608 175 942
Domažlice, Voborníkova 257,
cca 300m od náměstí.

INZERUJTE U NÁS
Celá strana 6 534 Kč
191*250 mm
1/2 strany
3 267 Kč
1/4 strany
1 634,- Kč
2
1 cm = 16 Kč
řádková inzerce - 1 řádek 39,- Kč

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky Tetra hnědá a Dominant ve
všech barvách a slepičky Green Shell - typu Arakauna.
Stáří 15 – 20 týdnů – cena 159 – 195 Kč/ks.
Prodej: 23. dubna 2018

Kontakt:
Bc. Kristýna Bublová 777 968 884

Domažlice – u vlakového nádraží – v 17.45 hod.

Opakování - sleva 10%, uvedené ceny jsou bez DPH 21%.
Náklad 5 800 ks.

tel.: 601 576 270, 728 605 840

Informace: PO–PÁ 9.00 – 16.00 hodin
Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena dle poptávky.

Inzerce

číslo 4
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Domažlické městské lesy spol. s r.o.

PRODEJ PALIVOVÉHO
DŘEVA
www.domazlicke-lesy.cz
tel. 602 249 341 (Fořt)

Uzávěrka inzerce
pro květnový
Domažlický zpravodaj
Hledáme spolupracovníky pro rozšíření
našeho kolektivu!

je 5. 4. 2018

SKLENÁŘSTVÍ POD ŠKARMANEM, a.s.
Rohova 124, Domažlice
Tel. 379 778 402 nebo 774 648 402
•
•
•
•
•
•

ZASKLÍVÁNÍ OKEN, DVEŘÍ
RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ
ZHOTOVENÍ KLIPŮ
BROUŠENÍ, VRTÁNÍ
BEZPEČNOSTNÍ SKLA
KERAMICKÉ SKLO DO KAMEN A KRBŮ
- jsme plátci DPH

Inzerce

číslo 4
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Uvedené produkty lze zakoupit v prodejně Energy v Domažlicích, Srnova 7.

